
33023, Рівненська обл.,                      
м. Рівне, вул. Київська, 106 

Будівля складу «У-1» площею 97,9 кв.м. 
 

Балансоутримувач: ДП НВО «Потенціал-Еко» (код за 
ЄДРПОУ 22555721), адреса: 33023, Рівненська обл.,  
м. Рівне, вул. Київська, 106, телефон: (067) 78 32 904. 
 

Опис об’єкта: будівля складу «У-1» загальною площею 
97,9 кв.м. знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 
106. Об’єкт знаходиться в периферійній зоні міста на 
території виробничого копплексу.  
Будівля перебуває в задовільному стані.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: 33023, Рівненська обл., м. Рівне,  
вул. Київська, 106: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1252.9 - склади та сховища 
інші. 
 

Інформація про земельну ділянку: відсутня. 
 

Проводиться претензійно-позовна робота з повернення 
орендованого майна після припинення договору 
оренди. 
 
Об’єкт в оренді не перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

97,9 кв. м. 

 

05.10.2021  

Будівля складу «У-1» 
площею 97,9 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Будівля  
складу  
«У-1» 
площею 
97,9 кв.м 

97,9 

1
8

4
2
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56

1
01

 

Інформація з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на 
нерухоме майно, 
Державного реєстру 
Іпотек, Єдиного реєстру 
заборон відчуження 
об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єктів 
нерухомого майна, номер 
інформаційної довідки: 
269309994, дата 
формування: 06.08.2021 

Державна, в 
особі 
Регіонального 
відділення 
ФДМУ по 
Рівненській та 
Житомирській 
областях (код 
за ЄДРПОУ 
42956062) 



https://bit.ly/2YLwo1N 

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних 
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі. 

Контакти Детальна інформація  
про об'єкт: Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови приватизації: 
- без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  у робочі дні з 08-00 до  
17-00 за місцем його розташування за адресою:  
33023, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106. 
 

Відповідальна особа від балансоутримувача:  
 Тихончук Леся Хотіївна;  
 телефон: (067) 78 32 904. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях,  
 адреса: 33001, м. Рівне, вул. Петра Могили,24; 
 адреса веб- сайту - http://wwwspfu.gov.ua/. 
 

Контактна особа:  
 Стельмах Оксана Миколаївна;  
 телефон для довідок: (0362) 68-36-93. 
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